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Σχετικά με τον δείκτη DESI
Από το 2014, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί την ψηφιακή πρόοδο των κρατών μελών και
δημοσιεύει ετήσιες εκθέσεις για τον δείκτη ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας (DESI). Κάθε χρόνο,
οι εκθέσεις περιλαμβάνουν τα προφίλ των χωρών, τα οποία βοηθούν τα κράτη μέλη να εντοπίζουν
τομείς δράσης προτεραιότητας, και θεματικά κεφάλαια όπου αναλύονται σε επίπεδο ΕΕ οι βασικοί
τομείς ψηφιακής πολιτικής. Ο δείκτης DESI κατατάσσει τα κράτη μέλη ανάλογα με το επίπεδο
ψηφιοποίησής τους και αναλύει τη σχετική πρόοδό τους κατά την τελευταία πενταετία, λαμβάνοντας
υπόψη το σημείο εκκίνησής τους.
Η Επιτροπή προσάρμοσε τον δείκτη DESI για να τον εναρμονίσει με τα τέσσερα βασικά σημεία που
καθορίζονται στην πρόταση της Επιτροπής για απόφαση με τίτλο «Πρόγραμμα πολιτικής για την
πορεία προς την ψηφιακή δεκαετία», η οποία τελεί υπό διαπραγμάτευση από το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η πρόταση θέτει στόχους σε επίπεδο ΕΕ οι οποίοι πρέπει να
επιτευχθούν έως το 2030 για την εξασφάλιση ολοκληρωμένου και βιώσιμου ψηφιακού
μετασχηματισμού σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Έντεκα από τους δείκτες DESI 2022 μετρούν
στόχους που έχουν καθοριστεί στην ψηφιακή δεκαετία. Στο μέλλον ο δείκτης DESI θα ευθυγραμμιστεί
ακόμη περισσότερο με την ψηφιακή δεκαετία, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι εκθέσεις θα καλύπτουν
το σύνολο των στόχων.
Μέχρι σήμερα, η ψηφιοποίηση στην ΕΕ είναι άνιση, παρότι υπάρχουν ενδείξεις σύγκλισης. Ενώ οι
πρωτοπόροι έχουν παραμείνει οι ίδιοι, μια σημαντική ομάδα κρατών μελών συγκεντρώνεται γύρω
από τον μέσο όρο της ΕΕ. Είναι σημαντικό ότι τα περισσότερα από τα κράτη μέλη που παρουσίαζαν
χαμηλότερο επίπεδο ψηφιοποίησης πριν από 5 έτη, σημειώνουν πρόοδο με ταχύτερο ρυθμό από ό,τι
τα υπόλοιπα κράτη μέλη, στοιχείο που καταδεικνύει μια συνολική σύγκλιση στον ψηφιακό τομέα στην
ΕΕ.
Η επίτευξη των στόχων της ψηφιακής δεκαετίας εξαρτάται από τη συλλογική προσπάθεια όλων. Κάθε
κράτος μέλος θα συμβάλει στην επίτευξη του φιλόδοξου αυτού στόχου από διαφορετικό σημείο
εκκίνησης, το οποίο καθορίζεται από τους πόρους, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και άλλους
σχετικούς παράγοντες, όπως το μέγεθος του πληθυσμού, η κλίμακα της οικονομίας και οι τομείς
εξειδίκευσης. Για παράδειγμα, τα κράτη μέλη με μεγάλες οικονομίες ή μεγάλους πληθυσμούς θα
πρέπει να καταγράφουν καλές επιδόσεις ώστε να μπορέσει η Ευρώπη στο σύνολό της να επιτύχει
τους στόχους έως το 2030. Οι πρωτοπόροι στον ψηφιακό τομέα θα πρέπει να συνεχίσουν να
σημειώνουν πρόοδο ώστε να ηγούνται της ψηφιοποίησης παγκοσμίως, ενώ οι προσπάθειες
ψηφιοποίησης όλων των κρατών μελών θα καθοδηγούνται από τις οικονομικές και κοινωνικές
ανάγκες τους.
Οι βαθμολογίες και οι κατατάξεις του δείκτη DESI των προηγούμενων ετών έχουν υπολογιστεί εκ νέου
για όλα τα κράτη μέλη, ώστε να αποτυπωθούν οι αλλαγές στα υποκείμενα δεδομένα. Για
περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ιστότοπο για τον δείκτη DESI.
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Επισκόπηση
Ελλάδα
ΔΕΙΚΤΗΣ DESI 2022

ΕΕ

κατάταξη

βαθμολογία

βαθμολογία

25

38,9

52,3

Η Ελλάδα κατατάσσεται 25η μεταξύ των 27 κρατών μελών της ΕΕ στην έκδοση του δείκτη ψηφιακής
οικονομίας και κοινωνίας (DESI) για το 2022. Ωστόσο, συνολικά, η Ελλάδα σημείωσε ικανοποιητική
πρόοδο τα τελευταία έτη συγκριτικά με άλλα κράτη μέλη της ΕΕ1, το οποίο σημαίνει ότι η Ελλάδα
καλύπτει τη διαφορά.
Όσον αφορά τη συνδεσιμότητα, η Ελλάδα έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο, ιδίως όσον αφορά την
κάλυψη των δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας (VHCN) και 5G. Ωστόσο, απαιτείται περισσότερη
πρόοδος, ιδίως όσον αφορά τη διείσδυση σταθερών ευρυζωνικών επικοινωνιών ταχύτητας
τουλάχιστον 100 Mbps, η οποία παραμένει πολύ χαμηλή (9 %) σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ
(41 %) και την περαιτέρω βελτίωση της κάλυψης 5G (66 %), ώστε να εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε
υψίρρυθμη συνδεσιμότητα σε ολόκληρη τη χώρα. Στις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες, ο αριθμός των
ενεργών χρηστών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (69 %) αυξήθηκε από πέρυσι (67 %) και
είναι κατά 4 εκατοστιαίες μονάδες υψηλότερος από τον μέσο όρο της ΕΕ (65 %). Η χώρα σημείωσε
επίσης πρόοδο όσον αφορά τον πληθυσμό που διαθέτει τουλάχιστον βασικές ψηφιακές δεξιότητες
— με ποσοστό 52 %, η Ελλάδα βρίσκεται πολύ κοντά στον μέσο όρο της ΕΕ (54 %). Όσον αφορά την
ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών στις επιχειρηματικές δραστηριότητες, οι επιδόσεις της
Ελλάδας υπολείπονται του μέσου όρου της ΕΕ. Μόνο το 39 % των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων
(ΜΜΕ) παρουσιάζουν τουλάχιστον βασικό επίπεδο ψηφιακής έντασης έναντι 55 % που είναι ο μέσος
όρος της ΕΕ. Ωστόσο, το 20 % των ΜΜΕ στην Ελλάδα πωλούν τα αγαθά και τις υπηρεσίες τους μέσω
διαδικτύου, ποσοστό που υπερβαίνει τον μέσο όρο της ΕΕ (18 %).
Η «Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού» που παρουσιάστηκε από το Υπουργείο Ψηφιακής
Διακυβέρνησης το 2020 έγινε νόμος του κράτους στις 5 Ιουλίου 2021. Καθορίζει τον στρατηγικό χάρτη
πορείας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ελλάδας κατά τα επόμενα 5 έτη. Η στρατηγική
καλύπτει έξι άξονες: i) συνδεσιμότητα· ii) ψηφιακές δεξιότητες· iii) ψηφιακό κράτος· iv) ψηφιακές
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επιχειρήσεις· v) ψηφιακή καινοτομία· και vi) ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας σε κάθε τομέα
της οικονομίας. Η Ελλάδα δημοσίευσε τον Οκτώβριο του 2021 το επιχειρησιακό της πρόγραμμα για
τον ψηφιακό μετασχηματισμό (2021-2027) στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής της ΕΕ, το οποίο θα
την βοηθήσει να υλοποιήσει όλους τους άξονες της στρατηγικής. Η Ελλάδα συμμετέχει επίσης σε
ευρύ φάσμα ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών και προγραμμάτων, όπως το Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης
και το πρόγραμμα χρηματοδότησης της έρευνας και της καινοτομίας «Ορίζων 2020» (π.χ. έργο
GLASS) που συμβάλλουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας.
Επιπλέον, η πανδημία COVID-19 συνέχισε να ενισχύει τον ψηφιακό μετασχηματισμό των δημόσιων
υπηρεσιών. Η κύρια υπηρεσία της χώρας είναι η ενιαία πύλη «Gov.gr», η οποία φιλοξενεί
περισσότερες από 1 370 ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες. Ο αριθμός ψηφιακών συναλλαγών που
καταγράφηκαν το 2021 ήταν 6 φορές υψηλότερος (566 εκατομμύρια) από ό,τι το 2020 (94
εκατομμύρια). Στο πλαίσιο του Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης 2022, η πύλη «Gov.gr» βρίσκεται στο
επίκεντρο ενός νέου ολοκληρωμένου, κοινού οικοσυστήματος ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών με
την επόμενη γενιά της ενιαίας ψηφιακής πύλης. Επιπλέον, προγράμματα επανειδίκευσης και
αναβάθμισης δεξιοτήτων των δημοσίων υπαλλήλων βρίσκονται επίσης στο στάδιο της
προετοιμασίας, με σκοπό να διασφαλιστεί η χρήση προηγμένων τεχνολογιών στον δημόσιο τομέα. Η
πρόοδος όσον αφορά την ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων παραμένει βραδεία, αλλά η πλήρης
υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που έχουν προγραμματιστεί τόσο στο πλαίσιο
του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) όσο και στο πλαίσιο των προσεχών κονδυλίων
συνοχής της ΕΕ αναμένεται να συμβάλει στην επιτάχυνση της προόδου κατά τα επόμενα έτη. Το 2021
η Ελλάδα συμμετείχε στην πρόσκληση του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη» για ευρωπαϊκούς
κόμβους ψηφιακής καινοτομίας με στόχο τη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων, τη στήριξη και την
ενίσχυση της ψηφιακής καινοτομίας, ιδίως μέσω της στήριξης ΜΜΕ και νεοφυών επιχειρήσεων
υψηλής τεχνολογίας με τη δημιουργία κέντρων τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ).
Τον Δεκέμβριο του 2020 η Ελλάδα δημοσίευσε την εθνική στρατηγική κυβερνοασφάλειας (20202025), η οποία αποτελεί μια γενική στρατηγική που καλύπτει όλους τους σημαντικούς και κρίσιμους
τομείς και περιλαμβάνει σειρά δράσεων στο πλαίσιο του προγράμματος εμβληματικών
δραστηριοτήτων. Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία έχει επισπεύσει ταχείες στρατηγικές δράσεις και
περιοριστικά μέτρα που λήφθηκαν πολύ νωρίτερα απ’°ό,τι είχε προγραμματιστεί. Στα παραδείγματα
περιλαμβάνονται α) η ανάπτυξη πλαισίου για την προώθηση της αριστείας στον τομέα της
κυβερνοασφάλειας· β) η αύξηση του επιπέδου ετοιμότητας—επαγρύπνησης των κρίσιμων
υποδομών και η λήψη όλων των σχετικών μέτρων, όπως οι καθημερινές προειδοποιήσεις ασφαλείας·
γ) ο σχεδιασμός Κέντρου Παρακολούθησης Κρίσιμων Υποδομών (Security Operations Center – SOC)·
δ) η πλήρης λειτουργία του συστήματος προστασίας των κυβερνητικών ιστοτόπων. Η Εθνική
Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) έλαβε επίσης κατάλληλα μέτρα, σε συνεργασία
με τους παρόχους, για να διασφαλίσει την αναστολή της αναμετάδοσης δύο ρωσικών καναλιών
σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ.
Για όλες τις διαστάσεις του δείκτη DESI, τα μέτρα που περιγράφονται στη στρατηγική για τον
ψηφιακό μετασχηματισμό της Ελλάδας αρχίζουν να αποφέρουν απτές βελτιώσεις για τους πολίτες
σε ολόκληρη τη χώρα, ιδίως όσον αφορά την ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών. Ωστόσο,
απαιτείται επαγρύπνηση για να διασφαλιστεί η ταχεία εφαρμογή των σημαντικών σχεδίων που
ισχύουν επί του παρόντος, η οποία θα αυξήσει τις ψηφιακές δυνατότητες σε εθνικό επίπεδο και θα
συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της ψηφιακής δεκαετίας.
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Ο ψηφιακός τομέας στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) της Ελλάδας
Το ΣΑΑ της Ελλάδας εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 13 Ιουλίου 2021. Καθορίζει 106
επενδυτικά μέτρα και 68 μεταρρυθμίσεις που πρέπει να υλοποιηθούν με προϋπολογισμό
30,5 δισ. EUR. Το 23 % του συνολικού προϋπολογισμού προορίζεται για μέτρα που σχετίζονται
με τον ψηφιακό μετασχηματισμό2.
Για το 2022 έχει προγραμματιστεί η δρομολόγηση διαφόρων μέτρων για τον εκσυγχρονισμό και
την ψηφιοποίηση του δημόσιου τομέα. Σε αυτά περιλαμβάνονται: i) έργα ψηφιοποίησης
αρχείων και συναφών υπηρεσιών (598 εκατ. EUR)· ii) ανάπτυξη της διαλειτουργικότητας και των
διαδικτυακών υπηρεσιών· και iii) εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών μίας στάσης της δημόσιας
διοίκησης. Έως το τέταρτο τρίμηνο του 2022 προβλέπεται να δρομολογηθεί μεταρρύθμιση για
την υλοποίηση της στρατηγικής κυβερνοασφάλειας για τον δημόσιο τομέα. Σχεδιάζεται επίσης
η δρομολόγηση μέτρων για τη βελτίωση της συνδεσιμότητας, συμπεριλαμβανομένου του έργου
για την υποδομή οπτικών ινών σε κτίρια (προϋπολογισμός 131 εκατ. EUR)· και πρόσκληση για
τον ψηφιακό μετασχηματισμό των ΜΜΕ (προϋπολογισμός 375 εκατ. EUR)

2

Σε κάθε σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας πρέπει να προβλέπεται η διάθεση τουλάχιστον του 20 % των
συνολικών κονδυλίων του σχεδίου σε ψηφιακούς στόχους. Για τον σκοπό αυτόν, τα σχέδια έπρεπε να
προσδιορίζουν και να αιτιολογούν σε ποιον βαθμό κάθε μέτρο συμβάλλει πλήρως (100 %), εν μέρει (40 %) ή
δεν έχει καμία επίδραση (0 %) στους ψηφιακούς στόχους, με βάση το παράρτημα VII του κανονισμού ΜΑΑ. Ο
συνδυασμός των συντελεστών με τις εκτιμήσεις κόστους κάθε μέτρου καθιστά δυνατή την αξιολόγηση του
βαθμού στον οποίο το σχέδιο συμβάλλει στην επίτευξη των ψηφιακών στόχων και του αν ανταποκρίνεται
στον στόχο του 20 %.

